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Recreació multimèdia del porxo de l'equipament, que passarà a ser una galeria amb
tancament practicable.

L’Ajuntament reformarà l’edifici del Casal de Gent Gran i de
l’Espai d’Atenció a la Diversitat Funcional de la plaça Major

Dijous 27 de maig de 2021

L’Ajuntament reformarà aquest 2021 l’edifici del Casal de Gent Gran i de l’Espai
d’Atenció a al Diversitat funcional, ubicat a la plaça Major. L’espai, que compta
amb un superfície de 500 metres quadrats, es reformarà per tal d’adequar-lo als seus
usos actuals i a les necessitats de les persones usuàries.

Entre d’altres millores, la intervenció possibilitarà que les dependències s’adaptin en
matèria d’accessibilitat. En aquest sentit, es col·locaran tres portes automàtiques que
permetran la lliure circulació de persones amb mobilitat reduïda. També es
construiran nous serveis adaptats.

Amb la modificació de la distribució de l’edifici, es disposarà de sales més grans
que les actuals per a la realització d’activitats i tallers. La intenció és que aquests
espais es puguin utilitzar de manera flexible des de les dues parts de l’edifici que
corresponen al Casal de Gent Gran i a l’Espai d’Atenció a la Diversitat Funcional.
Alhora, es crearà una consergeria a l’entrada del Casal de Gent Gran i es millorarà
la il·luminació i el contacte amb l’exterior de la sala polivalent.

Porxo amb tancament practicable

Un altre aspecte destacat de la intervenció serà la millora de la integració de
l’equipament amb l’espai exterior. El porxo, que disposarà d’un tancament
practicable, funcionarà com una galeria annexa que complementarà els espais
interiors i que es podrà obrir a l’estiu en la seva pràctica totalitat. D’aquesta manera
complirà una funció bioclimàtica: hi haurà plantes, mobiliari semiexterior i molta
llum. Quan l’equipament no s’utilitzi, el porxo quedarà tancat, la qual cosa evitarà
els usos incívics.

El pati interior també s’obrirà per poder-ne fer ús i possibilitarà la connexió,
mitjançant una rampa, amb la terrassa habilitada a la coberta del Centre
Excursionista. També es prepararà l’equipament introduint la possibilitat que a
posteriori pugui augmentar una planta pis.

Per dur a terme aquesta actuació el consistori destinarà 325.000 euros.

Castellar, ciutat amiga de la gent gran
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La Regidoria de Cicles de Vida està treballant per integrar el municipi a la Xarxa
Mundial de Ciutats Amigables amb la Gent Gran (Age-Friendly Cities, AFC).
Aquest és un projecte internacional promogut per l’Organització Mundial de la
Salut que neix com a resposta a l’envelliment demogràfic.

L’objectiu és l’assoliment d’un municipi adaptat per a totes les edats, en un entorn
comunitari integrador i accessible, que optimitzi les oportunitats de salut,
participació i seguretat per a totes les persones, millorant la qualitat de vida,
acompanyant les necessitats de cada col·lectiu i tenint en compte també les
necessitats per a un envelliment actiu.

Després de la fase de diagnosi, s’ha establert un pla d’acció a quatre anys vista que
es durà a aprovació del Ple de l’Ajuntament properament i que es presentarà a
l’OMS per l’atorgament definitiu de la certificació de Castellar com a ciutat
amigable amb la gent gran.
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